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  ؟در افغانستان چه می گذر

۴۵٢ 

 در نتيجۀ برخورد ١٣٩٨ سرطان سال ٢۴تاريخ به  :واليت قندھار گرفت  غير نظامی را در٩ماين کناره جاده، جان 

 غير نظامی ٩کنار جاده در منطقۀ سالمی ولسوالی خاکريز واليت قندھار،  يک موتر باربری پر از سرنشين با ماين

منابع . شوند و زخمی ھا زنان و اطفال نيز ديده میھا در ميان کشته شده . نظامی ديگر زخم برداشتند  غير١٨کشته و 

به شاه مقصود به به زيارتگاھی موسوم  محلی می گويند که قربانيان اين جنايت فجيع از باشندگان ھلمند بودند که

که تاکنون وحوش جنايتکار و  با وجودی. ماين کنار جاده برخورد کرد رفتند که موتر حامل شان با ولسوالی خاکريز می

قندھار طالبان را عامل  وليت اين جنايت را به عھده نگرفته، اما والی نام نھاد دولت پوشالی در واليتؤمس مزدور طالبی

 .داند اين رويداد می

  

خان   در نتيجۀ انفجار ماين در قريۀ١٣٩٨ سرطان سال ٢۴ به تاريخ :تواليت بلخ جان دو طفل را گرف  ماين درانفجار

شدند که سرگرم بازی ھای کودکانه  اين اطفال ھنگامی کشته. آباد ولسوالی چھار بولک واليت بلخ دو طفل جان باختند

 شاھين ٢٠٩ به عھده نگرفته، اما در اعالميۀ قول اردوی گروھی وليت اين جنايت فجيع را شخص ياؤتاکنون مس. بودند

برخورد   تروريستانۀسفانه زمانی رخ داد که کودکان مصروف بازی بوده و با ماين تعبيه شدأمت اين اتفاق«: آمده که

جاسازی ھفتۀ گذشته در اثر انفجار ماين  اين در حاليست که» .کرده، در نتيجۀ انفجار اين دو کودک به شھادت رسيدند

  .واليت غور، پنج طفل کشته شدند شده توسط وحوش جنايتکار و مزدور طالبی در

غيرنظاميان را اطفال تشکيل داده و روزی نبوده که چندين طفل در نقاط  در ماه جاری بيشترين آمار قتل و کشتار

مستقل «نمايشی   کميسيونیئبه گفتۀ موسی محمودی رئيس اجرا. افغانستان اشغالی کشته و يا زخمی نشوند مختلف

 غير ١٨٩٢نظامی کشته و اضافه از   غير۵٩۶از شروع سال جاری ھجری شمسی تاکنون بيشتر از » حقوق بشر

   . ديده می شوندھاميان کشته ھا و زخمي  طفل در٧۵٠نظامی ديگر زخم برداشته که از آن جمله 

  
 
  


